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De laatste jaren worden 

cliënten in de zorg 

steeds minder met de hand getild. 

Deze trend zien we met name in 

de ouderenzorg, de ziekenhuizen 

en de gehandicaptenzorg, mede 

onder invloed van de Arbocatalogi 

die daar zijn afgesloten. Omdat het 

gros van deze omvangrijke  

tilproblematiek is opgelost, ver-

schuift de aandacht van de arbo-

professional in de zorg naar meer 

specifieke knelpunten. Een voor-

beeld daarvan is de keten van hori-

zontale transfers die een patiënt 

meemaakt vanaf het moment dat 

hij op de brancard van de ambu-

lance wordt getild tot het moment 

dat hij in het ziekenhuis, bijvoor-

beeld via de röntgen- en de  

operatiekamer (OK), op een ver-

pleegafdeling belandt. In deze  

keten wordt nog steeds veel manu-

eel getild. Meestal met meerdere 

mensen, maar omdat de patiënt in 

veel gevallen passief is, is ook dat 

doorgaans te zwaar.

Stretcherflite

Tien ambulances van het Groningse 

UMCG Ambulancezorg en de zieken-

huizen WZA (Assen) en Refaja (Stadska-

naal) sloegen samen met hun 

leverancier van tilliften (ArjoHuntleigh) 

de handen ineen en beproefden de vol-

gende oplossing. Als de ambulance een 

patiënt ophaalt, wordt er eerst een zo-

genaamde Stretcherflite op de brancard 

gelegd. Een Stretcherflite is een patiënt-

specifieke disposable tilband die met 

behulp van lussen aan een patiëntentil-

lift kan worden vastgemaakt. Na deze 

eerste tilhandeling, die nog manueel 

moet worden uitgevoerd door het am-

bulancepersoneel, hoeft er niet meer 

met de hand getild te worden. Want als 

de patiënt op de spoedeisende hulp 

(SEH) van het ziekenhuis arriveert, zijn 

er niet alleen daar, maar ook op afdelin-

gen als de röntgen, intensive care (IC), 

OK, de verpleegafdelingen en zelfs in 

het mortuarium verrijdbare patiëntentil-

liften of plafondliften aanwezig, waar-

mee de transfers (nog steeds met 

dezelfde Stretcherflite die door het am-

bulancepersoneel was aangebracht!) 

uitgevoerd kunnen worden. De Stret-

cherflite reist dus als het ware met de 

patiënt mee totdat hij niet meer nodig 

is en kan worden weggegooid.

Tildagboek

De ervaringen met de Stretcherflites in 

deze ‘tilloze keten’ zijn gemonitord met 

onder andere een tildagboek. Met dit til-

dagboek, dat is afgenomen voor en na 

het experiment, wordt de blootstelling 

van de tillers (artsen, verpleegkundigen, 

anesthesisten, ambulancepersoneel, 

enz.) in kaart gebracht. Op het Tildag-

boek wordt per transfer aangegeven 

wanneer, waar (op welke afdeling) en 

hoe (met welk hulpmiddel, met hoeveel 

tillers) de transfers worden uitgevoerd. 

Een essentieel onderdeel van het tildag-

boek is de mobiliteitsklasse van de pa- 

tiënt. Immers, wanneer de cliënt zelf erg 

mobiel is, is de transfer voor de tillers 

niet belastend (althans wanneer de tillers 

ook daadwerkelijk gebruikmaken van 

deze mobiliteit). In dit experiment zijn de 

patiënten onderverdeeld in vijf mobili-

teitsklassen, variërend van zeer mobiel 

(A) tot zeer passief (E). Door de gege-

Het gros van de omvangrijke tilproblematiek is opgelost. Maar hoe is het gesteld 
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Vliegen door het ziekenhuis
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gebeuren. Het is namelijk de bedoe-

ling dat het ambulancepersoneel, 

nadat zij de patiënt op de Stretcher-

flite bij de eerste hulp van het zie-

kenhuis hebben afgeleverd, weer 

een nieuwe Stretcherflite meenemen 

voor in de ambulance. Als zij dat niet 

doen, heeft de volgende patiënt 

geen Stretcherflite en moet er weer 

manueel getild worden.

Ook kunnen er door de nauwkeu-

rige monitoring interessante on-

voorziene mogelijkheden aan het 

licht komen. Zo kan het voor de 

eerste hulp belangrijk zijn om te 

weten hoe zwaar de patiënt is, bij-

voorbeeld om de dosering van de 

medicatie te kunnen bepalen. Ze-

ker bij liggende wat zwaardere per-

sonen is dat echter erg lastig om in 

te schatten. Nu is dat automatisch 

zichtbaar. Wanneer de patiënt in 

de Stretcherflite aan de tillift in de 

lucht hangt, kan de arts of ver-

pleegkundige op de lift het exacte 

gewicht van de patiënt aflezen. 

Ook het positioneren van de pati-

ent is makkelijker geworden. Wan-

neer het noodzakelijk is dat de 

patiënt precies op de goede plek 

ligt, bijvoorbeeld bij het maken van 

een CT-scan, leidde dat vroeger 

vaak tot nogal wat sjorren en trek-

ken. Nu is dat minder het geval, 

wanneer de patiënt niet precies 

goed ligt, wordt de patiënt ge-

woon weer even in de Stretcher-

flite (die er nog onder ligt) opgetild 

met de tillift. Ook zien we dat waar 

er voor het experiment nog twee 

transfers nodig waren (bijvoorbeeld 

op de CT-tafel en daarna hogerop 

op de CT-tafel) men nu met één 

handeling toe kan. De patiënt ligt 

immers in één keer goed. Ook cli-

enten met (instabiele) fracturen en 

zelfs heupfracturen blijken getild te 

kunnen worden met een Stretcher-

flite omdat de transfer zeer gecon-

vens van het tildagboek te toetsen 

aan recent onderzoek naar de toe-

laatbaarheid van dit soort transfers 

(Meijsen en Knibbe 2008) en de 

Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting 

die door de sociale partners en de 

overheid in het kader van de Arbo-

catalogus Ziekenhuizen zijn vastge-

steld, is het mogelijk elke 

patiëntentransfer te beoordelen in 

termen van ‘te zwaar’ of ‘niet te 

zwaar’.

Beoordeling

In totaal zijn voor en het na het in-

voeren van de Stretcherflites 213 

transfers op deze manier beoor-

deeld. Gemiddeld is dat 2,3 trans-

fers per patiënt. Deze transfers zijn 

relatief zwaar omdat het hier gaat 

om cliënten die (vrij) immobiel zijn. 

Maar liefst 87% van alle transfers 

die in dit experiment zijn bestu-

deerd, is uitgevoerd met patiënten 

die vallen in de mobiliteitsklassen C, 

D of E; de ‘zwaardere’ categorieën. 

Op zich betekent dit nog niet zo 

veel, want ook transfers met cliën-

ten in mobiliteitsklassen C, D of E 

kunnen ergonomisch correct wor-

den uitgevoerd wanneer daarvoor 

de juiste hulpmiddelen worden ge-

bruikt. Uit een nadere analyse blijkt 

dan dat voorafgaande aan het ex-

periment met de Stretcherflites 

29,5% van de transfers conform de 

Praktijkrichtlijnen wordt uitgevoerd. 

Na het experiment is dat opgelopen 

tot 83,6%, hetgeen betekent dat 

de fysieke belasting voor alle tillers 

die de patiënten hebben begeleid 

op hun tocht vanuit de ambulance 

door het ziekenhuis, substantieel 

lijkt te zijn afgenomen.

Omdat dit experiment nauwkeurig is 

gevolgd, niet alleen met het tildag-

boek maar ook met enquêtes en vi-

deo’s, is het een ontwikkeltraject 

geworden waarbij het concept op 

basis van de verzamelde gegevens 

continu kan worden bijgesteld. Zo 

bleek het plafond in het mortuarium 

zo laag dat als het juk (verbindings-

frame tussen de motor en de Stret-

cherflite) na gebruik zou blijven 

hangen, de medewerkers hun hoofd 

zouden kunnen stoten. Dit is opge-

lost door het juk met de handset aan 

een haak aan de muur op te han-

gen. Ook bleek de keten zo sterk te 

zijn als zijn zwakste schakel. Als de 

cliënt niet liggend op een Stretcher-

flite arriveert op de eerste hulp wordt 

de patiënt ook verderop in de keten 

gewoon weer met de hand getild. 

Hetzelfde kan ook op de terugweg 

troleerd kan worden uitgevoerd. 

Ook omdat er nagenoeg geen 

sprake is van compressie van de 

Stretcherflite op het lichaam.

Gedragsverandering

Net als bij veel arbo-innovaties is 

ook hier gedragsverandering en 

training essentieel. Uit het experi-

ment blijkt bijvoorbeeld dat de ver-

pleegkundigen de transfers nog 

steeds met meerdere personen uit-

voeren terwijl er maar één, of 

maximaal twee, nodig zijn. Bij de 

voormeting werden de transfers 

gemiddeld door ongeveer 2,5 til-

lers uitgevoerd en bij de nameting 

is dat ongeveer hetzelfde. Dat is 

jammer, want met een slimme lo-

gistieke planning is het mogelijk 

om hier tijd te besparen. Op de IC 

is dit proces inderdaad doorlopen 

met de nodige tijdwinst. Ook op 

de röntgen en CT lijkt dit mogelijk, 

zo blijkt uit de video-opnames, 

maar is de noodzakelijke logistieke 

aanpassing nog niet doorgevoerd.

Out of the box

Het experiment van de beide zie-

kenhuizen en ambulancedienst 

wordt geïnteresseerd gevolgd 

door de Arbeidsinspectie, niet in 

de laatste plaats omdat het hier 

gaat om een ‘out of the box’ idee 

dat door middel van een unieke 

samenwerking van profit- en non-

profitpartners en ondersteund 

door onderzoek leidt tot nieuwe 

uitdagingen en soms onverwachte 

successen.� 
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Figuur 1. Percentage transfers dat conform de Praktijkrichtlijnen Fysieke 

Belasting wordt uitgevoerd voorafgaande en na het experiment met de 

Stretcherflites.


